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Oversigt over den økonomiske ramme
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2019 4.312.671 kr.
 - Heraf nye omkostninger i ØR18 0 kr.
 - Heraf nye omkostninger i ØR19 0 kr.
Nye tillæg 0 kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger 0 kr.
Tidligere tilknyttet aktivitet 0 kr.
Prisudvikling i kr. 54.771 kr.
Effektiviseringskrav -74.247 kr.

Omkostninger i alt 4.293.195 kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger
Ikke-påvirkelige omkostninger 2.218.661 kr.
Engangstillæg
Engangstillæg - Drift 0 kr.
Engangstillæg - Anlæg 0 kr.
Engangstillæg i alt 0 kr.
Historisk over- eller underdækning
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning -792.424 kr.
Korrektion af tidligere rammer
Tillæg/fradrag for korrektion af tidligere rammer 0 kr.
Økonomisk ramme for 2020 5.719.432 kr.

Fane 2.1: Samlet økonomisk ramme for 2020

Dette er en tillægsside til det trykte materiale.

I det trykte materiale til alle forbrugerne er der desværre sket en fejl.

Opgørelsen over den økonomiske ramme for 2020 er desværre ikke kommet med 
i materialet. Dette er en fejl fra vandværkets side.

Vi beklager fejlen, og håber ikke det får afgørende påvirkning på vores 
forbrugers mulighed for at tage stilling til en eventuel udtræden af den 

økonomiske regulering på et oplyst grundlag. 

Den samlede økonomiske ramme for 2020 ses her.



2
 

 

 

                                            Hinnerup d. 19/1  2020 

 

Bestyrelsen hos Hinnerup Vandværk indkalder til ekstraordinær generalforsamling. 

Generalforsamlingen finder sted torsdag d. 20. februar 2020 kl. 18.30.  
Uhresalen, Hinnerup kulturhus & Bibliotek. 
 

Dagsorden til den ekstraordinære generalforsamling: 

Punkt 1.: Valg af dirigent. 

Punkt 2.:   Beslutning om udtrædelse af den økonomiske regulering i Vandsektorloven og skattepligten. 

Bestyrelsen foreslår at Hinnerup Vandværk udtræder af den økonomiske regulering i Vandsektorloven og skattepligten.  
Nærmere info omkring konsekvenser ved at blive eller træde ud af reguleringen og skattepligten kan findes på vores 
hjemmeside www.hinnerupvandvaerk.dk eller ved henvendelse til kontoret.  
  
Punkt 3.: Ændringsforslag til vedtægter. 
Bestyrelsen foreslår følgende ændring til vedtægternes §7 : 
 
Nuværende tekst : 
Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. 
Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages 
varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem eller ved annoncering i lokal avis med 
angivelse af dagsorden. 
Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives skriftligt til bestyrelsen 
senest den 15. februar. 
 
Ny tekst: 
Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. 
Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst  3 ugers  varsel ved særskilt 
meddelelse til hvert enkelt medlem eller ved annoncering i lokal avis med angivelse af dagsorden. 
Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives skriftligt til bestyrelsen senest 1 uge efter 
indkaldelsen og dermed senest 2 uger før afholdelsen af den ordinære generalforsamling.  
Forslag der ikke er på dagsordenen, kan ikke sættes til afstemning. 
 
 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen 

Info til samtlige forbrugere. 



Torsdag d. 20. februar 2020 kl. 18.30 afholder Hinnerup Vandværk ekstraordinær 
generalforsamling i Uhresalen, Hinnerup Bibliotek & Kulturhus.

Et af punkterne er forslag til udtræden af den økonomiske regulering i Vandsektorloven, 
samt skattepligt. 
Se dagsorden på side 2 i denne folder. Det er samme brev som blev udsendt sammen med 
årsopgørelsen.
Bestyrelsen hos Hinnerup Vandværk anbefaler en udtræden af den økonomiske regulering 
samt skattepligt der styres af Vandsektorloven.

Hvorfor anbefaler bestyrelsen at vi træder ud af reguleringen og skattepligten ?
 
I 2010 blev private vandværker der udpumper mere end 200.000 m3 vand om året underlagt en ny 
Vandsektorlov, der skulle regulere hvor meget vandværkerne måtte tage for deres vand. 
På Christiansborg havde man fundet ud af at de mellemstore private vandværker ikke blev drevet effektivt og 
sikkert nok, og at der var behov for at lave en lovgivning der regulerede priserne på vandet. 
De kommunale vandværker blev også underlagt samme lovgivning. 
Historisk set, så er vandprisen hos de private vandværker generelt lavere end hos de kommunale vandværker.

Vores brancheforening har beregnet de økonomiske aspekter i reguleringen, og er kommet frem til at det har 
kostet vandværkerne 80 øre at spare 70 øre pr. m3 vand.
De administrative og økonomiske omkostninger ved reguleringen gør det daglige arbejde med at sørge for rent 
og godt drikkevand til vores forbrugere mere kompliceret end nødvendigt.  
Risikoen for, at de private vandværker skulle opkræve penge hos forbrugerne som ikke bliver brugt til driften af 
vandværket, eksisterer ikke. 
Vi er underlagt ”hvile i sig selv princippet”, hvilket betyder at vi ikke kan bruge de penge vi opkræver på andet 
end at drive vandværk.
Vores forbrugere er øverste myndighed, som godkender taksterne, efter de er godkendt af kommunen. 
Bestyrelsens arbejde består derefter af at sikre en driftsmæssig stabil levering af rent og godt drikkevand,
hvilket vi altid har gjort, og vil fortsætte med at gøre i fremtiden. 
Bestyrelsen mener klart, at de bedste til at vurdere hvad vandet skal koste, er vores forbrugere, med kommunen 
som den overordnede myndighed. 

Derfor anbefaler bestyrelsen, at vores forbrugere beslutter vi træder ud af den økonomiske regulering og skatte 
pligten, så vi kommer tilbage til, at vi kan drive vores vandværk på sund fornuft, med henblik på at sikre vores 
forsyningssikkerhed og vandkvalitet bedst muligt. 
Bestyrelsen har ikke et mål om at levere det billigste vand.
Vi har et klart mål om, at levere den bedste vandkvalitet på den sikreste måde og til den billigste pris, til glæde 
for alle vores forbrugere.
 
Vedlagt dette brev er der dokumenter vi er pålagt at sende ud som fortæller lidt om vores drift og økonomi.
Der er også vedlagt en skrivelse fra Energitilsynet, som har lavet en orientering til vores forbrugere, så I kan tage 
stilling til om vandværket skal træde ud af reguleringen, på et oplyst grundlag. 

Bestyrelsen.

3

Info til samtlige forbrugere.
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Hinnerup Vandværks bestyrelse foreslår udtræden af den 
økonomiske regulering i Vandsektorloven.
Bestyrelsen hos Hinnerup Vandværk afbefaler vores forbrugere at stemme for en udtræden af den 
økonomiske regulering i Vandsektorloven. 

Vi blev i 2010 underlagt en ny vandsektorlov som havde til formål at effektivisere vandsektoren og 
gøre driften mere effektiv. 
Alle undersøgelser og opgørelser har vist sig, at de private vandværker generelt bliver drevet sikkert 
og effektivt. 

Før vi kom ind i reguleringen under Vandsektorloven, brugte bestyrelsen mest tid på at sikre vi havde 
en god og sikker drift, og at sikre vi havde rent vand til vores forbrugere. 

Efter vi kom ind i reguleringen, har vi brugt rigtig meget tid på at tilrette den daglige drift og økonomi 
så vi opfyldte de retningslinjer der kommer fra Forsyningssekretariatet. Noget der kaldes den økono-
miske ramme. 
 
Hvis vores forbrugere følger bestyrelsens anbefaling, så kommer vi tilbage til den tid hvor vi kunne 
koncentrere os om at drive vandværk, og sikre bedst muligt, at I forbrugere har rent og billigt 
drikkevand i hanerne.
Hver dag, med mindst mulig afbrydelse. 

Noget som I har i dag, men med en mindre administrativ og økonomisk byrde, kan vi fokusere endnu 
mere på det. 

Derfor anbefaler bestyrelsen, at Hinnerup Vandværk træder ud af reguleringen. 

Prisudvikling af m3 prisen hos Hinnerup Vandværk 2005-2020.

Prisen er plus moms
Årgang m3 pris Kommentar

2005 kr. 7,25 Inklusiv kr. 0,30 til ledningsfonden
2006 kr. 7,25 Inklusiv kr. 0,30 til ledningsfonden
2007 kr. 7,25 Inklusiv kr. 0,30 til ledningsfonden
2008 kr. 7,25 Inklusiv kr. 0,30 til ledningsfonden
2009 kr. 7,25 Inklusiv kr. 0,30 til ledningsfonden
2010 kr. 7,25 Inklusiv kr. 0,30 til ledningsfonden
2011 kr. 6,76
2012 kr. 4,85
2013 kr. 4,79
2014 kr. 10,36
2015 kr. 7,91
2016 kr. 12,62
2017 kr. 9,38
2018 kr. 8,00
2019 kr. 8,00
2020 kr. 9,60 Incl kr. 1,6 til kommunal grundvandsbeskyttelse

Hinnerup Vandværk afregner alt over m3 prisen.
Det betyder at der ikke er nogen gebyrer på vandmålere eller faste udgifter.
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Prisudvikling m3 pris Hinnerup Vandværk

Prisudvikling for m3 prisen.
Hinnerup Vandværk har ingen fast årlig afgift, målerleje eller anden form for faste afgifter. 
Afregning med forbrugerne foregår udelukkende over m3 prisen. 
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Forventede ændringer i prisniveauet efter en eventuel udtræden

Hinnerup Vandværks omkostningsniveau inden for de 
sidste 5 år.

Bestyrelsen hos Hinnerup Vandværk forventer ikke ændringer i prisniveauet på den daglige drift. 

Vi har hele tiden fokus på at få de bedste priser på det bedste arbejde. 
Alt arbejde vi køber af eksterne leverandører og rådgivere bliver nøje vurderet af bestyrelsen, så vi er 
sikre på, at det arbejde vi får udført opfylder de kvalitetskrav der stilles.
Der bliver også løbende kontrolleret priser, så vi er sikre på at vi får arbejdet udført til den rigtige pris. 

Skulle der komme nogle afgifter gennem lovgivning som vi ikke kan påvirke, vil det selvfølgelig 
påvirke prisen på vandet. 

På selve driften forventer vi et stabilt prisniveau i de næste år. 

Som det ses på næste side, så forventes det at give en administrativ besparelse på kr. 0,19 / m3 
vand. 
Det er vi helt med på kan ses som en minimal besparelse, og sikkert give en tanke om, at det er en 
billig overvågning og sikkerhed for, at vi ikke bruger de opkrævede midler forkert. 

Som bestyrelsen ser det, så vil vi hellere bruge den besparede tid som den ekstra administration 
giver, til at drive vandværk for. 

Hvilket vi ser som vores vigtigste opgave.     

 

Regulatoriske afskrivninger
2015 2016 2017 2018 2019

Samlede afskrivninger 1.657.316 1.673.196 1.673.196 1.615.590 1.556.805

Renteudgifter på lån
2015 2016 2017 2018 2019

Renteomkostninger Kommunekredit 80.815 75.898 72.178 68.838 67.040

Faktiske driftsomkostninger (FADO)
2015 2016 2017 2018 2019

Andre eksterne omkostninger 1.570.331 1.429.574 1.482.199 1.654.754 1.542.289
Personaleomkostninger 697.045 659.278 668.580 678.187 624.940
Andre driftsomkostninger 51.714 8.574 94.314 3.703
Faktiske driftsomkostninger fra regnskab 2.267.376 2.140.566 2.159.353 2.427.255 2.170.932
Selskabsskatter 479.146 497.248 0 0 0
Tab debitorer 11.310 0 0 0 0
Faktiske driftsomkostninger 2.757.832 2.637.814 2.159.353 2.427.255 2.170.932
1:1 omkostninger/ikke påvirkelige omkostninger -89.432 -48.482 -4.424 -4.340 -7.161
FADO samlet 2.668.400 2.589.332 2.154.929 2.422.915 2.163.771



6

Forventede administrative konsekvenser af en eventuel 
udtræden

Opgørelse over aktuelle henlæggelser
Henlæggelser 31.12.2019

t.DKK
Kortfristede aktiver

Tilgodehavende fra salg 281
Varelager 53
Andre tilgodehavender 264
Periodeafgrænsningsposter 26
Værdipapirer 5.269
Likvide beholdninger 4.219

Kortfristede aktiver i alt 10.112

Kortfristede passiver

Historisk overdækning 792
Modtagne forudbetalinger fra forbrugere 465
Anden gæld 216

Kortfristede passiver i alt 1.473

Henlæggelse opgjort iht. Vandsektorloven 8.639

Gæld Naturstyrelsen 2.653
Gæld Kommunekredit 3.722

6.375

Herefter 2.264

Hinnerup Vandværk A.m.b.a.

Administrative konsekvenser af udtræden

2019 2020 Besparelse
Omkostningsbesparelser

Gebyr konkurrencestyrelsen 7.161 0 7.161
Revisorassistance ifm. indberetning til den 
økonomiske regulering 26.100 6.100 20.000
Skattemæssig assistance 5.000 0 5.000
Regnskabsmæssig assistance anlægsaktiver 5.000 0 5.000
Intern administration af vandsektorlov, 
mødedeltagelse mv. 25.000 0 25.000

Besparelse i alt 62.161

Forventet udpumpning 330.000 m3

Besparelse pr. kubikmeter 0,19 kr
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Side 1/5 

Energistyrelsen 
 
Carsten Niebuhrs Gade 43 
1577 København V 
 
T: +45 3392 6700 
E: ens@ens.dk 
 
www.ens.dk 

Orientering til forbrugerne – Mindre vandselskaber kan nu 
vælge at udtræde af økonomisk regulering  
 
 

 

Fra den 1. januar 2020 kan de mindre, forbrugerejede vandselskaber 
beslutte at træde ud af den økonomiske regulering i vandsektorloven. 

Det betyder, at hvis du som forbruger er tilsluttet et mindre, forbrugerejet 
vandselskab, kan du være med til at beslutte, hvorvidt dit vandselskab 
skal undtages regler, som bl.a. sætter en grænse for, hvor mange penge 
dit selskab kan opkræve fra forbrugerne.  

Hvis forbrugerne beslutter, at deres vandselskab skal træde ud af den 
økonomiske regulering, vil vandselskabet være omfattet af de samme 
regler som i dag gælder for vandselskaber, der leverer mindre end 
200.000 m3 vand årligt.  

Du kan læse mere om regler og proces for beslutningen i 
Forsyningssekretariatets vejledning om udtræden af den økonomiske 
regulering. 

Hvis et vandselskab træder ud af vandsektorlovens økonomiske 
regulering har det følgende konsekvenser: 

 Der vil ikke længere være en beløbsmæssig grænse for 
vandselskabets samlede indtægter og dermed en grænse for, 
hvor meget vandselskabet kan opkræve i betaling fra de 
tilsluttede forbrugere og virksomheder. 
 

 Der vil ikke blive fastsat krav til, at vandselskabet drives effektivt.  
 

 Vandselskabet vil ikke længere skulle indberette oplysninger eller 
betale afgift til Forsyningssekretariatet, som er den myndighed, 
der i dag fastsætter krav til vandselskabets indtægter og 
effektivisering. 
 

Kontor/afdeling 
Vand og Affald 
 
Dato 
9. januar 2020 
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Side 3/5 

skal holde sig inden for en fastsat økonomisk ramme 1. Der stilles 
løbende krav til selskaberne om at reducere deres omkostninger 
(e�ektiviseringskrav), så forbrugerne ikke betaler mere end nødvendigt 
for vandet. 

Du kan som forbruger eller virksomhed ikke vælge et andet 
vandselskab, end det du er tilknyttet. Vandselskaber er derfor ikke udsat 
for konkurrence, som ellers ville medvirke til, at vandselskabet var nødt 
til at sørge for e�ektiv drift. Formålet med reglerne er derfor at efterligne 
et konkurrencepres for at holde priserne nede.    

Reglerne administreres af Forsyningssekretariatet (det statslige 
vandtilsyn), der er en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. 
Vandselskaberne indberetter regnskabstal m.v. til brug for 
Forsyningssekretariatets fastsættelse af økonomiske rammer. 
Vandselskaberne betaler en afgift til dækning af 
Forsyningssekretariatets udgifter.  

De nærmere regler om fastsættelse af økonomiske rammer, 
vandselskabernes indberetning og Forsyningssekretariatets kontrol m.v. 
�ndes i bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber. 

For forbrugerejede vandselskaber med en årlig leveret vandmængde 
mellem 200.000 og 800.000 m 3 er der et fast årligt e�ektiviseringskrav, 
der er ens for alle og som tilskynder til, at selskaberne følger med den 
økonomiske udvikling i samfundet på trods af, at de ikke er udsat for 
konkurrence. 

De større vandforsyningsselskaber (med en årlig leveret vandmængde 
på mindst 800.000 m 3) og alle spildevandsforsyningsselskaber er - ud 
over det faste årlige e�ektiviseringskrav - omfattet af såkaldt 
totaløkonomisk benchmarking. Det betyder, at selskabernes e�ektivitet 
sammenlignes, for at der på det grundlag kan udarbejdes individuelle 
e�ektiviseringskrav til selskaber med ine�ektiv drift. De mindre 
vandselskaber kan deltage frivilligt i benchmarkingen. Et vandselskab, 
som er trådt ud af reguleringen, vil ikke kunne deltage frivilligt i 
benchmarkingen. 

Det er politisk besluttet, at der skal indføres samme krav for alle 
vandselskaber omfattet af vandsektorloven. Det vil sige, at fra 2022 
forventes det, at der vil gælde samme regler om benchmarking og 
e�ektivisering for de forbrugerejede vandselskaber med en årlig leveret 

                                                      
1 Der kan dog gives tillæg til den økonomiske ramme, hvis der opstår nye omstændigheder, 
fx hvis forsyningsområdet skal udvides  
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Alle almene vandforsyninger er underlagt det såkaldte hvile i sig selv-
princip. Det betyder, at der over en årrække skal være balance mellem 
vandselskabets udgifter og indtægter. Det betyder, at vandselskabet 
ikke må opkræve mere end det, der skal bruges til at dække nødvendige 
omkostninger set over en kortere årrække.  

Vandforsyningsloven beskriver de typer af udgifter, som kan dækkes af 
takstmidler opkrævet fra forbrugerne. Det drejer sig bl.a. om 
omkostninger til indvinding og distribution af vand, lønninger og andre 
driftsomkostninger, forrentning af fremmedkapital og henlæggelser til 
nyinvesteringer samt udgifter til beskyttelse af vandressourcer. 
Vandforsyningsloven stiller ikke krav til vandselskabets e�ektivitet. 

Vandselskabet har ansvaret for at fastsætte taksterne for drifts- og 
anlægsbidrag efter vandforsyningslovens regler. Kommunalbestyrelsen 
skal hvert år godkende taksterne. For mere information om fastsættelse 
og godkendelse af takster, se vejledning om fastsættelse af takster for 
vandforsyning på Energistyrelsens hjemmeside (vejledning nr. 9214 af 
7. marts 2017). 



Hinnerup Vandværk a.m.b.a.
Samsøvej 30 ∙ 8382 Hinnerup ∙ Tlf.: 86 98 53 00


